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No compromisso que estabelecemos 
para a construção de uma nova forma 
de governar o nosso concelho, sempre 
entendemos que a ação participada dos 
barcelenses era imprescindível e que 
tal só seria possível se as portas da Câ-
mara se abrissem às necessidades dos 
cidadãos. Foi o que aconteceu!
A dinâmica social ganhou novo ímpeto, 
com os barcelenses a darem provas, 
mais uma vez, da sua entrega às cau-
sas e tarefas comuns, tendo a seu lado um executivo muni-
cipal disponível e atento aos projetos que lhe são apresen-
tados.
No Dia da Cidade de Barcelos, invoquei precisamente o dina-
mismo da nossa sociedade civil, materializado na diversidade 
do movimento associativo como espaço de promoção e reali-
zação de causas e de tarefas comuns.
Por isso elegemos a cooperação e a parceria como instru-
mentos ideais de colaboração com todas elas, em prol das 
necessidades e interesses dos barcelenses.
O modelo de cooperação e parceria preside, também, à rela-
ção frutuosa que vimos mantendo com as Juntas de Fregue-
sia, elos de ligação privilegiados aos cidadãos.
Criámos um protocolo de transferência de competências que 
já fez chegar às Freguesias cerca de 25 milhões de euros nos 
últimos cinco anos, no quadro de um novo conceito de gestão 
municipal que, desde 2010, não contribuiu com um cêntimo 
para o défice público.
A confirmação do equilíbrio da nossa gestão autárquica vem 
de entidades independentes que consideram o Município de 
Barcelos o quarto melhor gerido a nível nacional, na média 

EDITORIAL

dos últimos quatro anos.
E conseguimos tudo isto apesar das me-
didas governamentais que condicionam 
cada vez mais a autonomia das autar-
quias, desrespeitando uma das principais 
conquistas do 25 de Abril.
Nas comemorações que realizamos so-
bre os 40 anos da Revolução, deixamos 
bem claro que o rumo que seguimos tem 
a força dos que na madrugada de 25 abril 

de 1974 devolveram a esperança ao povo!
Neste momento de enormes constrangimentos financeiros, não 
podemos descurar o apoio aos mais necessitados e às situa-
ções de carência com que somos confrontados constantemen-
te. É em momentos como este que é fundamental reafirmar os 
valores da solidariedade para conter os riscos de desagregação 
da nossa sociedade.
Mas este é também o momento de reafirmar a vontade e a es-
perança num futuro melhor para todos os barcelenses, fazendo 
do nosso concelho uma referência no plano regional e nacional, 
como se constata nas páginas desta edição da revista Cidadania.

A ação participada dos barcelenses 
é a garantia do nosso sucesso
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Comemorações dos 86 anos de elevação a Cidade 

Homenagem ao movimento associativo 
de Barcelos

○○○○○ 
DIA DO MUnICÍPIO

N o dia 31 de agosto comemoraram-se os 86 anos de elevação de Barcelos a cidade e, para marcar esta data, a Câ-
mara Municipal decidiu homenagear o movimento associativo do concelho, reconhecendo nele a importância para a 

sociedade barcelense.
O dia festivo começou cedo, com os representantes das associações a desfilarem, envergando os seus estandartes colori-
dos, desde o Largo da Porta Nova até ao Largo do Município, onde foram recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Barcelos, Miguel Costa Gomes. Para o Presidente as associações são “os verdadeiros embaixadores do nosso concelho, 
já que estão entre as primeiras a levar e a engrandecer o nome de Barcelos, seja às terras mais próximas, seja a qualquer 
país ou continente”, tal como referiu no seu discurso em que agradeceu o trabalho e o papel fundamental que elas têm tido 
na dinamização do concelho.

A ABRIR...
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A ABRIR...

Nesta cerimónia, que contou com a presença de cerca de 
240 representantes das associações do concelho, Miguel 
Costa Gomes sublinhou que dado o contexto sócio-econó-
mico em que vivemos, com os jovens 
a atravessar tempos difíceis e contra-
ditórios, com o desemprego e a falta 
de oportunidades, vendo-se obrigados 
a emigrar, o papel destas associações 
é ainda mais importante. O Presidente 
afirma que as associações são “lugares 
privilegiados de aprendizagem e prática 
de modalidades e atividades saudáveis 
e construtivas” que “têm permitido car-
reiras e percursos profissionais a muitos 
jovens barcelenses, funcionando como 
verdadeiras escolas de formação de ca-
ráter e de construção de percursos de cidadania”.
O Presidente da Assembleia Municipal, Duarte Nuno, 

na sua intervenção, referiu o contributo fundamental que o 
movimento associativo tem dado para o progresso do con-
celho, acentuando o facto de as associações serem espa-

ços onde não há lugar à “discriminação 
de qualquer cidadão em função da sua 
cor, sexo, língua, ideologia religiosa ou 
política, pela sua condição social ou eco-
nómica”. Acrescentou que “as associa-
ções são, de facto, escolas de liberdade 
e cidadania”.
No fim da cerimónia, o executivo e todas 
as associações deixaram uma mensa-
gem no Livro de Honra, expressamente 
produzida para este evento, e inaugu-
raram a exposição “Cidade e Associati-
vismo: um percurso em comum”, onde 

estão expostas algumas das ofertas das associações à Câ-
mara Municipal de Barcelos. 

As associações são os 
verdadeiros embaixadores 
do nosso concelho, já que 
estão entre as primeiras 
a levar e a engrandecer 
o nome de Barcelos, seja 
às terras mais próximas, 
seja a qualquer país ou 
continente
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A Câmara Municipal de Barcelos está na quarta posição 
do ranking dos maiores municípios nacionais no que 

respeita à eficiência financeira e o primeiro no distrito de Bra-
ga, na média dos anos 2010 a 2013. Os dados constam do 
Anuário Financeiro das Autarquias Locais, um estudo feito 
por especialistas independentes relativo a 2013, que também 
coloca o Município de Barcelos em décimo lugar no ranking 
dos grandes municípios portugueses no que toca à eficiência 
financeira em 2013. O anuário vem assim confirmar que o Mu-
nicípio de Barcelos está no bom caminho em termos de gestão 
de recursos financeiros, numa lógica de execução orçamental 
assente no ajustamento da receita, mas sem asfixiar o desen-
volvimento do concelho.
“Este executivo desenvolveu um modelo de gestão económico 
e financeiro que tem em linha de conta a realidade das finan-
ças do município que têm sofrido diminuição nas transferên-
cias do Orçamento de Estado nos últimos anos, como também 
com a redução das receitas próprias”, sublinha Domingos Pe-
reira, vice-Presidente da autarquia de Barcelos, para justificar 
a classificação atribuída pelo Anuário Autárquico.

Município de Barcelos tem a melhor 
gestão do distrito e o quarto a nível nacional

Para o vice-Presidente, a performance obtida “mostra que o 
trajeto definido desde 2009 foi o mais acertado”, passando por 
“critérios mais rigorosos no controlo da despesa” e pela “inver-
são da tendência galopante do aumento da dívida municipal, 
de curto, médio e longo prazo”.
“O resultado está à vista”, constata Domingos Pereira, orgu-
lhoso por este executivo ter, entre outros aspetos, reduzido o 
prazo de pagamento a fornecedores de 150 dias (em 2009) 
para os atuais 30 dias, reduzido a dívida de longo prazo em 
cerca de 40 por cento e ter realizado uma execução orçamen-
tal na ordem dos 90 por cento.
 A posição de Barcelos é também o resultado de “um modelo 
de investimento descentralizador que transfere competências 
para as freguesias”, acompanhadas de um envelope financei-
ro correspondente a 200 por cento do valor que estas recebem 
do Fundo de Financiamento das freguesias.
“Sempre defendemos que os Presidentes de Junta são o elo 
privilegiado de ligação aos cidadãos”, remata Domingos Perei-
ra, justificando assim a política em vigor de dar mais autono-
mia e eficiência às freguesias do concelho.

nOTÍCIAS

○○○○○ 
GESTÃO
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C omemorar o 25 de abril é celebrar o momento em que se de-
volveu a dignidade ao povo português” e o tempo “presente 

necessita que voltemos a abril e aí encontrar inspiração para enfren-
tar as dificuldades e continuar a lutar pela mais importante de todas 
as causas: a dignidade do povo português”, disse o Presidente da 
Câmara Municipal, Miguel Costa Gomes, no discurso que proferiu na 
sessão comemorativa do 40.º aniversário da Revolução, promovida 
pelo Município e que se realizou no dia 25 de abril, no Largo Dr. Mar-
tins Lima.
Miguel Costa Gomes evocou ainda os heróis que “lançaram um Portu-
gal novo e viraram uma das páginas mais negras da nossa História”, 
referindo-se aos jovens militares que, a 25 de abril de 1974 “resgata-
ram a liberdade e a devolveram ao seu país”, que o fotógrafo Alfredo 
Cunha e o jornalista Adelino Gomes tão bem retratam no livro “Os 
Rapazes dos Tanques”. De destacar ainda a exposição com o mesmo 
título que esteve patente na Galeria Municipal de Arte de Barcelos, 
até ao mês junho, e que na sua inauguração teve como convidados 
os autores Alfredo Cunha e Adelino Gomes e dois soldados de abril: 
o cabo-apontador José Alves Costa e o furriel Manuel Correia, um 
homem que saiu de Barcelos para “lutar “pela liberdade.

Município recorda liberdade e dignidade 
no 40º aniversário do 25 de abril

nOTÍCIAS

○○○○○ 
40 AnOS DO 25 ABRIL

▲ ExPOSIçÃO “RAPAzES DOS TAnQUES” COM A PRESEnçA DE ADELInO 
GOMES, jOSé ALVES COSTA, ALFREDO CUnHA E MAnUEL CORREIA
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A Câmara Municipal de Barcelos, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores 
da Administração Local (STAL) e o Sindicato dos Trabalhadores da Admi-

nistração Pública (SINTAP) estabeleceram um acordo coletivo de trabalho para 
o Município que inclui um regime de jornada de trabalho semanal de 35 horas. A 
negociação encabeçada pelo vice-Presidente da autarquia, Domingos Pereira, 
faz com que na nova regulamentação dos regimes de duração e organização do 
tempo de trabalho, os trabalhadores do Município de Barcelos possam ver o seu 
horário semanal ser reduzido das atuais 40 para as 35 horas semanais.
O acordo começa a produzir efeitos a partir de 1 de agosto de 2014, mas a sua 
entrada em vigor, que tem a duração de um ano, está dependente da publicação 
em Diário da República (2.ª série), após a assinatura do Secretário de Estado da 
Administração Pública.

Câmara Municipal e Sindicatos estabelecem acordo coletivo com 35 horas

E sta é a primeira obra finalizada do 
conjunto dos trabalhos de recons-

trução de pontes, muros, órgãos de dre-
nagem e de rede viária e estabilização 
de deslizamento de terras na sequência 
da intempérie que ocorreu a 21 e 22 
de outubro de 2013.  Para a realização 
destas obras, o Município contraiu um 
empréstimo bancário de médio e longo 
prazo no valor de 2.243.600 euros que 
obteve visto do Tribunal de Contas em 

Ponte reconstruída em Creixomil

fevereiro deste ano.
Consciente dos transtornos e prejuízos 
que a derrocada da ponte representou 
para a freguesia, a Câmara Municipal 
procurou agir de forma rápida, dispo-
nibilizando todos os meios técnicos e 
financeiros para o restabelecimento da 
circulação. 
O Presidente da Câmara Municipal de 
Barcelos, Miguel Costa Gomes, na ceri-
mónia inaugural, agradeceu a compreen-

são da população pelo tempo necessário 
para a reconstrução da ponte e o empe-
nho da Junta de Freguesia e de todos que 
contribuíram para a construção da ponte, 
nomeadamente os proprietários de terre-
nos anexos que permitiram alargamentos. 
Os condicionamentos administrativos da 
obra, como o visto do Tribunal de Contas, 
e as condições climatéricas acabaram por 
atrasar a reconstrução da ponte do Sal-
gueiral, em Creixomil.

○○○○○ 
InAUGURAçÃO

○○○○○ 
GESTÃO
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O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, consi-
derou a remodelação do edifício Visconde de Azevedo de Ferreira, em Alve-

los, uma obra exemplar no concelho pois congrega, no mesmo edifício, a sede da 
Junta e a sede de várias associações da freguesia. “Este é um grande exemplo e o 
modelo ideal em termos de gestão de espaços das freguesias” pois, “com um úni-
co investimento resolvemos vários problemas”, referiu o Presidente da Câmara, que 
felicitou a Junta de Freguesia por ter optado por este modelo de gestão de espaços 
comuns. Desta forma, as instalações renovadas da antiga escola primária de Alve-
los, que representam um investimento municipal de cerca de 300 mil euros, poderão 
ser melhor usufruídas pelos cidadãos. O Município tem realizado obra porque fez 
uma “reestruturação de alguns investimentos fundamentais”, com elevados níveis 
de poupança, como é o caso desta remodelação. O projeto de intervenção chegou a 
estar orçado em cerca de 600 mil euros, mas o atual executivo camarário conseguiu 
fazer a obra por metade do preço, incluindo a requalificação exterior e os acessos. 
Domingos Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Alvelos, destacou a disponibili-
dade da Câmara para apoiar a realização desta obra, referindo a cedência do imóvel 
à freguesia, em janeiro de 2013, e o pagamento das obras de remodelação. “Neste 
executivo [municipal] não há cores nem obras de gaveta”, temos “uma Câmara que 
tem as portas abertas para nos receber e que sempre nos apoiou”, disse Domingos 
Silva, que acrescentou: “Esta obra está feita e está paga na totalidade, o que não 
acontecia antes”.
O edifício Visconde de Azevedo Ferreira foi inaugurado em 21 de junho de 1891 e foi  
escola primária da freguesia até 1979, tendo sido alvo de melhoramentos em 1972. 
É, há mais de três décadas, sede de associações e da Junta de Freguesia.

N o ano em que comemora 35 anos, 
a Associação Social, Cultural e 

Recreativa de Alheira concretizou um dos 
seus mais antigos anseios na área do 
desporto: a construção de um novo rin-
gue. A obra teve uma comparticipação da 
Câmara Municipal no valor de 52.500,00 
euros e incluiu a construção de muros, 
bancada, acessos e relvado sintético.
O Presidente da Câmara, Miguel Costa 
Gomes, afirmou que, “apesar das res-
trições ao orçamento impostas pelos 
sucessivos cortes feitos pelo Governo, 
o Município não vai deixar de apoiar as 
associações nos seus projetos e ativi-
dades”. Acrescentou que “o que importa 
é que os equipamentos sejam usufruí-
dos por todos e que sejam partilhados 
com outras instituições do concelho”.
Após a sessão de inauguração, o Pre-
sidente da Câmara desceu ao relvado 
para entregar lembranças às equipas 
que participaram no torneio de futebol 
e deu o pontapé de saída para um dos 
jogos que estrearam o ringue.

Edifício emblemático 
de Alvelos ganha nova vida ALhEIRA TEM 

nOvO RInguE 
DESPORTIvO 

○○○○○ 
InAUGURAçÕES

nOTÍCIAS
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O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Mi-
guel Costa Gomes, inaugurou a nova ponte do Pi-

coto em Macieira de Rates, uma obra que representa um 
investimento camarário de 190.900,00 euros, acrescido de 
IVA, e que restabelece a circulação no Caminho Municipal 
1140. Acompanhado pelo Presidente da Junta, José Padrão, 
o Presidente do Município descerrou a placa comemorativa, 
numa cerimónia que contou com a presença dos membros 
dos órgãos autárquicos da freguesia e de muitos populares 
que aplaudiram este ato simbólico. Miguel Costa Gomes 
reconheceu os problemas causados à população pela de-
sativação da ponte que ruiu em outubro de 2011, devido à 
força das águas que arrastaram as fundações, referindo as 
exigências legais que se colocam em obras desta nature-
za. Neste momento decorre a reconstrução do pontão do 
Talho, que também ruiu em outubro de 2011 em condições 
semelhantes à da ponte do Picoto. A obra, que implica um 
investimento municipal de mais de 105 mil euros, acrescido 
de IVA, permitirá o restabelecimento da ligação entre a Rua 
do Carreiro e respetivos acessos.
A empreitada de reconstrução da ponte do Picoto incluiu tra-
balhos de demolição, escavações, aterros, estruturas de be-
tão armado e pré-esforçado, reposição de infra estruturas e 
pavimentações. Foram também reabilitados os muros a mon-
tante e a jusante da ponte, por forma a proteger os terrenos 
adjacentes e melhorar o curso de água. Com esta obra, que 
abriu no princípio de julho, fica restabelecida a ligação en-

Na visita à freguesia de Macieira de Rates, o Presidente da 
Câmara deslocou-se à antiga escola de Outil, desactivada há 
vários anos, que vai agora acolher uma biblioteca, ludoteca, 
sala de exposições e internet. Segundo o protocolo assinado 
pelo Presidente da Câmara e pelo Presidente da Junta, o Mu-
nicípio cede à freguesia, durante três anos e com renovação 
automática por iguais períodos, a título gratuito, as instalações 
da antiga escola de Outil e respetivo logradouro. A Junta de 
Freguesia realiza, a expensas suas, as obras necessárias, 
suporta as despesas de manutenção e todos os encargos ine-
rentes à sua normal utilização.
Após a assinatura do protocolo, o Presidente da Câmara vi-
sitou diversos locais da freguesia que necessitam de investi-
mento, sobretudo pontes e rede viária, tendo sido analisada 
com o Presidente da Junta a situação de alguns equipamen-
tos já realizados e a realizar. A visita terminou na sede da 
Junta de Freguesia, onde se realizou mais uma “Presidência 
Aberta”. A população pôde colocar questões sobre os mais 
diversos assuntos ao próprio Presidente da Câmara, tendo 
este respondido e esclarecido os cidadãos, numa sessão que 
terminou perto das 23h00.

visita à freguesia incluiu assinatura de 
protocolo e “Presidência Aberta”

Nova ponte Macieira de Rates

○○○○○ 
InAUGURAçÕES

tre as freguesias de Macieira de Rates e Negreiros, ligando 
também outros aglomerados urbanos.

miguel Costa Gomes visitou a antiga 
escola de outil que, através de 
protocolo assinado com a Câmara, 
vai acolher uma biblioteca, ludoteca, 
sala de exposições e internet.
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A sede de freguesia de Adães e a casa mortuária foram 
inauguradas dia 29 de junho pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, e pelo Presiden-
te da Junta de Freguesia, Domingos Gonçalves.
No dia em que a paróquia celebrou a festa ao padroeiro S. 
Pedro, a população pôde finalmente visitar os dois espaços 
públicos que, embora construídos há alguns anos, abrem ago-
ra, depois de alcançado um acordo de princípio tripartido entre 
a Junta de Freguesia, o construtor dos edifícios e a Câmara 
Municipal, com vista ao pagamento da obra. 
O Presidente da Junta agradeceu o empenho do Presidente 
da Câmara na resolução dos problemas jurídicos e financeiros 
deixados em aberto com a construção destes equipamentos.  

A borim inaugurou a requalificação da área envolvente 
da antiga igreja. Este espaço foi cedido pela Paróquia 

à freguesia e constituiu um importante passo para a concreti-
zação da obra de requalificação numa parceria que também 
envolveu a Câmara Municipal.
A obra inclui a construção de casas de banho públicas, a pa-
vimentação da área envolvente da igreja antiga e a pavimen-
tação do espaço contíguo e confinante com o topo norte do 
cemitério, consolidando-se como parque de estacionamento 
para automóveis.

Adães já tem sede de junta e casa mortuária 

Área envolvente da antiga igreja de Aborim foi requalificada

○○○○○ 
InAUGURAçÕES

nOTÍCIAS
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A s corporações de bombeiros de Barcelos receberam, a 18 de julho, os equipa-
mentos de proteção individual contra incêndios florestais, no âmbito da candidatura 

formalizada pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado, em maio de 2013, ao 
Programa Operacional de Valorização Territorial (POVT).
O investimento aprovado foi de 186.419,07 euros, sendo pago em 85 por cento por fun-
dos comunitários e em 15 por cento por comparticipação nacional. Destes, 7,5 por cento 
foram assegurados pelo Município de Barcelos (correspondente a cerca de 5.000,00 eu-
ros) e os restantes 7,5 por cento pela Autoridade Nacional de Protecção Civil.
A sessão realizou-se nos Paços do Concelho, onde o Presidente da Câmara Municipal de 
Barcelos, Miguel Costa Gomes, procedeu à entrega simbólica do equipamento a cada um 
dos corpos dos bombeiros. O Presidente agradeceu o empenho para equipar e proteger 
os soldados da paz, uma vez que as associações humanitárias não têm capacidade para 
fazer todos os investimentos necessários no âmbito das suas atividades.
Quando surgiu esta oportunidade, o Município aproveitou imediatamente para “equipar 
as nossas corporações”, realçando o facto de a CIM do Cávado ter sido a primeira comu-
nidade intermunicipal a ser dotada do equipamento.  

Bombeiros recebem equipamentos 
de proteção individual contra incêndios

veteranos constroem memorial aos militares 
barcelenses mortos na guerra Colonial

○○○○○ 
PROTECçÃO CIVIL

A Associação Amigos da Monta-
nha viveu, a 14 de junho, um 

dos momentos mais importantes da 
sua vida com a inauguração da nova 
sede social e albergue de peregrinos, 
num edifício reabilitado da Rua Cus-
tódio Vilas Boas. Duas décadas após 
a sua fundação, a associação barce-
linense cumpriu um dos seus mais 
importantes objetivos e um sonho há 
muito acalentado por sócios e diri-
gentes. Com um investimento global 
a ultrapassar o meio milhão de eu-
ros, incluindo a aquisição do imóvel, 
a obra só foi possível graças à cola-
boração de benfeitores, particulares 
e empresas, que agora constam no 
“Mural de Amigos” que a Associação 
se orgulha de mostrar à entrada do 
edifício. A obra teve o apoio financei-
ro do Município de Barcelos de 25 
mil euros.
“A Câmara Municipal tem orgulho em 
instituições como esta, com um per-
curso muito rico” que mobilizam a po-
pulação e, por isso, “poderão sempre 
contar com o apoio do Município”, re-
feriu na cerimónia inaugural o edil de 
Barcelos, Miguel Costa Gomes.

O Presidente da Câmara Municipal 
de Barcelos inaugurou, a 1 de ju-

nho, um monumento em honra dos milita-
res mortos em combate na Guerra Colo-

nial de África.
Instalado na Rua Dr. Manuel Pais, o memo-
rial é uma iniciativa da Delegação de Bar-
celos da Associação Portuguesa de Vete-
ranos de Guerra (APVG) que contou com o 
apoio da Câmara Municipal e das juntas de 
freguesia. O monumento evoca os 81 mili-
tares barcelenses que morreram na Guerra 
Colonial, contendo o nome de todos eles e 
a respetiva freguesia de origem. Naquele 
período, o concelho de Barcelos mobilizou 
cerca de 9.000 militares para a Guerra Co-
lonial, sendo um dos que mais contribuiu 
com homens para este conflito.

Amigos da 
Montanha com nova 
sede e Albergue de 
Peregrinos 
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Viver 
Barcelos

Bombeiros recebem equipamentos 
de proteção individual contra incêndios
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Mostra de Artesanato e Cerâmica 

A Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos abriu 
as portas de 1 a 17 de agosto e juntou, no Parque da 

Cidade, mais de 120 artesãos, 80 dos quais de Barcelos, 
134 expositores espalhados pelas várias áreas do recinto e 
um programa de animação vasto: 40 espetáculos musicais, 
onde se incluiu a música popular e atuações de grupos fol-
clóricos do concelho de Barcelos e de grupos estrangeiros 
participantes no Festival do Rio; arruadas de bombos, rusgas 
de concertinas, cantares ao desafio e espetáculos de dança, 
entre outras atividades que, de forma ininterrupta, animaram 

a Mostra entre o palco principal, a praça do vinho, a praça da 
alimentação e todo o recinto. 
Esta edição, sob a égide da Cidade do Vinho, contou não 
só com uma exposição alusiva ao tema, como também com 
várias atividades entre as quais “Segundas com Vinho”, no 
espaço do Município.
Destaque para a atuação do músico Júlio Pereira, no dia 8, e 
para Diana Martins e Ricardo Soler, vencedores do programa 
de televisão “A Tua Cara Não É Estranha”, no dia 12.
A Gala do Artesanato, no dia 16, revelou os prémios Inova-

Foi a maior Mostra de Artesanato e Cerâmica de sempre. Mais artesãos de Barcelos 
- com grande representatividade de novos valores - e de outros pontos do país, 
além de um grande número de produtores de vinho a marcar o reinado de Barcelos 
Cidade do Vinho 2014. 

VIVER BARCELOS

○○○○○ 
ARTESAnATO
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ção, Revelação e Carreira, bem como as sete distinções nas 
categorias de bordados, olaria, figurado, madeira e derivados, 
ferro e derivados, miniaturas e tecelagem. A categoria de Fi-
gurado de Barcelos foi para Conceição Sapateiro; a categoria 
Tecelagem para Rosa Matos Costa; a categoria Miniaturas foi 
atribuída a Luís Gonzaga Coelho; a categoria Bordados foi 
para Elisabete Dias; a categoria Metais, Ferro e Derivados 
coube aos Cobres Vitória; a categoria Madeira e Derivados foi 
atribuída a Carlos Moreira e a categoria Olaria foi para João 
Coelho da Silva.
Quanto ao Prémio Revelação foi para Sílvia Barbosa; o Pré-
mio Inovação foi atribuído a João Rego e o Prémio Carreira foi, 
este ano, para Fernando Baraça.
A gastronomia teve também uma forte presença nesta Mostra, 

particularmente com as tasquinhas que, durante todo o tempo 
do certame, apresentaram na praça da alimentação um variado 
cardápio de refeições, com destaque para os pratos tradicio-
nais. Para o vice-Presidente da Câmara, Domingos Pereira, 
presente na abertura do evento, “a Mostra de Artesanato e Ce-
râmica de Barcelos tem como objetivo promover o artesanato e 
os artesãos, apoiando, desta forma, a economia local”. “É, sem 
dúvida, o grande evento anual nesta área, consolidando Bar-
celos como capital do artesanato e trazendo à cidade muitos 
milhares de visitantes, ao mesmo tempo que promove um cru-
zamento harmonioso com a gastronomia e os vinhos, a música 
popular e o folclore nacional e internacional”, diz a vereadora 
Elisa Braga, responsável pelo pelouro da Cultura e pela orga-
nização do evento.

revela novos valores de Barcelos 

VIVER BARCELOS



«    CIDADANIA  .  SETEMBRO ' 1416

Milhões de Festa superou-se!

E m 2011, o Milhões de Festa ven-
ceu o “Festival Awards Europe 

2011” na categoria “Melhor Pequeno 
Festival”, a nível europeu. O prémio, 
atribuído através da votação via inter-
net do público, mostrou que quem vem 
não fica indiferente ao ambiente único e 
à diversidade de estilos do evento. Em 
2014, entre 24 e 27 de julho, o Festival 
voltou a chamar milhares a Barcelos. A 
edição prometia arrasar com o cartaz 
e a organização não fez por menos: a 
quinta edição do Milhões de Festa teve 
o melhor cartaz de sempre.
A organização e a crítica são unânimes 
em reconhecer a excelente qualida-
de do Milhões deste ano, destacando 
alguns momentos que marcarão para 
sempre a história deste festival. É o 
caso dos aguardados Earthless, que 

em conjunto com Boogarins, Young 
Magic, Fumaça Preta, Teeth of the 
Sea, Flamingods, Melt Yourself Down, 
The Cult of Dom Keller, Lay Llamas, 
Frikstailers, Awesome Tapes From Afri-
ca, Ginger & the Ghost, High On Fire, 
Vicious Five, Filho da Mãe & Norberto 
Lobo, Glockenwise, Killimanjaro, Se-
quin, Equations, Rodrigo Amado Mo-
tion Trio, animaram todos os presentes.
“O Milhões de Festa superou-se. Tive-
mos a melhor oferta artística de sem-
pre do festival, que de ano para ano 
procura posicionar-se de forma única 
no panorama nacional”, diz o Presi-
dente da Câmara Municipal de Barce-
los, Miguel Costa Gomes. “Barcelos 
recebeu cerca de 10 mil pessoas du-
rante os quatros dia do festival, o que 
torna a dinâmica da cidade muito viva, 

potenciando toda a economia local e 
levando mais longe o nome de Barce-
los”, acrescenta o autarca, rematando, 
“o acordo entre o Município e a empre-
sa promotora, a Lovers & Lollypops, já 
está firmado até 2017, por isso, o Mi-
lhões está para ficar!”. 
O campismo do Milhões, que leva a que 
os festivaleiros considerem ser este “o 
melhor festival para acampar”; a multi-
culturalidade e a diversidade de estilos 
musicais da programação; a relação 
pacífica e comprometida com a cidade; 
as particularidades que ano após ano 
vão surpreendendo quem frequenta e 
quem não frequenta o festival – como 
o espetáculo dos Ensemble Insano no 
Paço dos Condes, a abrir a edição de 
2014 – são motivos mais do que sufi-
cientes para que o Milhões continue. 

O festival Milhões de 
Festa é promovido pela 
Câmara Municipal de 
Barcelos e pela empresa 
Lovers & Lollypops 
e tem lugar na zona 
ribeirinha da cidade.

VIVER BARCELOS

○○○○○ 
FESTIVAL URBAnO
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B arcelos recebeu mais uma Festa de Juventude e 
Mostra Urbana, promovida pela Câmara Municipal.

O Presidente, Miguel Costa Gomes, abriu a Festa da 
Juventude com a visita aos stands das 34 instituições e 
associações do concelho que estiveram presentes nesta 
Mostra Urbana, revelando também o seu lado de des-
portista, numa brincadeira com os atletas das camadas 
jovens do Basquete Clube de Barcelos.
Esta é uma iniciativa do Município de Barcelos que pre-
tende mostrar o dinamismo associativo do concelho, pro-
movendo e dando visibilidade às atividades e projetos 
das associações que atuam nas mais diversas áreas.
A Mostra Urbana contou com várias atividades distintas 
todos os dias. 

Festa da Juventude

Recorde-se que a Câmara Municipal de Barcelos apro-
vou a renovação do protocolo com a empresa promotora 
do Festival Milhões de Festa para a realização do evento 
entre 2014 e 2017. O protocolo custará aos cofres do Mu-
nicípio até 72.500 euros anuais. Além da comparticipa-
ção financeira, o município assegura também os custos 
inerentes à logística do evento, entre outras obrigações, 
e recebe o valor auferido na bilheteira, merchandising, 
patrocínios e outros. A empresa Lovers & Lollypops coor-
dena a execução do festival, e assume metade dos cus-
tos caso o resultado líquido seja negativo, dá de penhor a 
marca Milhões de Festa como garantia do cumprimento 
das suas obrigações, recebe as verbas de exploração 
dos bares e a totalidade do resultado líquido do festival, 
caso seja positivo. 

VIVER BARCELOS

○○○○○ 
ASSOCIATIVISMO
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Feira do Livro ultrapassou 
as expetativas

F oram atingidos na plenitude os 
objetivos do Município de Barce-

los para a Feira do Livro. A 32ª edição 
abriu a 4 de julho e terminou a 13 de 
julho, superando as expetativas, quer 
em número de participantes, quer em 
termos de afluência de público. 
“A Feira do Livro de Barcelos tem uma 
identidade muito própria e esta edição 
veio provar que o nosso modelo é o cor-
reto”, diz a vereadora da Cultura, Elisa 
Braga, acrescentando ser “um evento 
cultural de relevo no panorama nacio-
nal, o que se tornou patente na diversi-
dade e na qualidade dos escritores que 
participaram nas tertúlias e apresenta-
ções de livros que decorreram durante 
a Feira”. 
Durante dez dias, o Largo da Porta 
Nova, a Avenida da Liberdade e o Cam-
po 5 de Outubro, no centro da cidade 

de Barcelos, acolheram as diversas ati-
vidades da Feira e os 28 pavilhões das 
mais de 90 editoras presentes neste 
certame que, este ano, homenageou 
a escritora Sophia de Mello Breyner 
e o escritor barcelense Domingos da 
Calçada. Marcada por lançamentos e 
apresentações de livros, recitais de po-
esia e música, teatro, concertos e ani-
mação de rua, a Feira do Livro de Bar-
celos voltou a oferecer a quem a visitou 
uma grande variedade e qualidade de 
eventos. E o público correspondeu em 
grande número, quer visitando os stan-
ds e adquirindo livros, quer participando 
nas tertúlias, convivendo de perto com 
grandes nomes da cultura e da música 
portuguesas.
Foi assim logo no dia de abertura da 
Feira, com a homenagem à escritora 
Sophia de Mello Breyner, que começou 

VIVER BARCELOS

○○○○○ 
SOPHIA DE MELLO BREynER

TERTÚLIA COM LÍDIA jORGE ▲

APRESEnTAçÃO DO LIVRO DE jOSé AGUALUSA ▲
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com o depoimento de José Rui Teixeira 
e continuou com um recital promovido 
pelo coletivo “Haja Ânimo”, coordena-
do pelo jornalista Alberto Serra. Antes, 
foi homenageado o escritor barcelense 
Domingos da Calçada, que recebeu a 
medalha de mérito, grau prata, do Mu-
nicípio de Barcelos. Uma homenagem 
recebida com emoção por Domingos da 
Calçada que nos agradecimentos fez 
questão de dedicar este reconhecimen-
to à sua mulher, família e leitores, reco-
nhecendo o apoio que sempre recebeu 
por parte da autarquia.
Destaque ainda para a Capoeira – 
Companhia de Teatro de Barcelos, a 
quem se deveu a animação de rua, e 
para o Concerto pela Orquestra de So-
pros do Conservatório de Música de 
Braga Calouste Gulbenkian, que teve 
lugar no Largo da Porta Nova. Entre os 

vários autores presentes nesta Feira, 
destacam-se o compositor Júlio Perei-
ra, Francisco Duarte Mangas e César 
Príncipe, o escritor angolano José Edu-
ardo Agualusa, o Coronel Sousa e Cas-
tro e os escritores Lídia Jorge e Sérgio 
Luís de Carvalho.
O compositor e cantor Luís Represas 
marcou um dos momentos altos. No es-
paço da Feira reservado aos mais no-
vos apresentou um livro da sua autoria. 
Mais tarde, proporcionou um magnífico 
concerto na noite de 12 julho, no Largo 
da Porta Nova. A Capoeira fez a anima-
ção de rua e apresentou a peça de tea-
tro “Lagarta Sim, Lagarta Não” no espa-
ço infantil. A programação própria deste 
espaço atraiu inúmeras crianças e as 
suas famílias, graças ao conjunto rico 
e variado de atividades. Os mais novos 
tiveram ainda como atividades perma-

nentes o cantinho da leitura, jogos didá-
ticos, mural de pintura, desenhos para 
colorir e expressão plástica, ateliês, 
leitura de histórias, pintura, ilustração, 
contactos com escritores e ilustradores, 
sessão de contos, teatro, música e ani-
mação decorreram todos os dias.
A Feira terminou com o “Expresso das 
Letras”, em recital de poesia e música 
dedicado a Sophia de Mello Breyner 
pelo grupo D`Improviso – Espetáculos.
“Os livreiros e editores participantes 
não só não pagam nada pela sua par-
ticipação, como lhes é facultado pelo 
Município apoio à atividade através de 
jovens selecionados para o efeito”, des-
taca Elisa Braga.
Com um balanço claramente positivo, a 
Feira do Livro de Barcelos promete re-
gressar em 2015, mantendo um figurino 
que é uma aposta ganha. 

VIVER BARCELOS
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Promover o vinho e o enoturismo

O projeto Barcelos Cidade do Vinho 2014, da respon-
sabilidade do Município foi um desafio abraçado pelo 

pelouro do Turismo que teve como objetivo lançar um con-
junto de atividades e eventos ligados ao vinho e à preser-
vação da cultura e das tradições do vinho, promovendo, em 
simultâneo, uma atividade económica que marca pontos no 
concelho. A nomeação da Associação dos Municípios Portu-
gueses do Vinho (AMPV) fez com que Barcelos, ao longo de 
2014, recebesse uma sucessão de eventos e iniciativas, de 
qualidade ligados ao vinho e ao mundo rural, trabalhando em 
rede com os agentes económicos do concelho.
“Em Barcelos existe hoje uma área de aproximadamente 
2042 hectáres de vinha. É o maior concelho produtor na 
região do Cávado e no cômputo dos últimos dez anos a 

produção de vinhos verdes representou cerca de cinco por 
cento do total de vinho produzido na região dos Vinhos Ver-
des. Barcelos possui hoje mais de 15 produtores engarra-
fadores de pequena e média dimensão, alguns deles com 
décadas de existência e conhecidos do mercado nacional e 
internacional”, adianta o vereador Carlos Brito, responsável 
pelo pelouro do Turismo. 
Com a apresentação pública do projeto, em março, marcou-
se um novo posicionamento do concelho na região dos Vi-
nhos Verdes e o panorama vitícola nacional. O programa 
variado e muito rico passou a ter um palco privilegiado com 
a abertura da Casa do Vinho, que se tornou um ponto de en-
contro para os produtores de vinho verde de Barcelos divul-
garem os seus vinhos aos turistas e à população em geral. 

VIVER BARCELOS

○○○○○ 
BARCELOS CIDADE DO VInHO 2014
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A Casa do Vinho, localizada na Rua Dom Diogo Pinheiro, 
no centro de Barcelos, tornou-se um espaço de afirmação 
dos vinhos verdes locais e o epicentro de todas as come-
morações e atividades a realizar até dezembro, no âmbi-
to do título Cidade do Vinho 2014. O edifício, caraterizado 
por uma arquitetura fina e requintada, conta no rés-do-chão 
com sete diferentes divisões e um espaço exterior. Pode 
contemplar-se e usufruir, em toda a casa, de produtos e ex-
posições conectados com a temática Barcelos Cidade do 
Vinho.
“O projeto Cidade do Vinho visa transformar Barcelos num 
propulsor a este nível, capaz de impulsionar a região e es-
tabelecer novas bases para um caminho de internaciona-
lização ainda não percecionado e elencado na promoção 

através das redes internacionais já constituídas”, diz Carlos 
Brito, acrescentando que “o Município de Barcelos está ple-
namente consciente do potencial que o enoturismo poderá 
representar no concelho e região, estando também cons-
ciente dos principais constrangimentos às atividades”.
Ao longo ano, o vinho está a ser o mote. A Mostra de Ar-
tesanato e Cerâmica de Barcelos reuniu o maior número 
de produtores de sempre, tornando o espaço do Município 
um excelente ponto de promoção para os vinhos locais e 
regionais. De forma regular estão a ser promovidas rotas 
turísticas de visita aos produtores locais e criadas ações de 
dinamização em parceria com os produtores locais, rumo 
a divulgação dos seus produtos na hotelaria e restauração 
local, entre outros eventos que marcaram estes meses. 

VIVER BARCELOS
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Moda Barcelos voltou a brilhar

M oda Barcelos é um projeto de arte e de formação que visa descobrir novos talentos, valorizar e promover a indústria 
têxtil e a área da moda em Barcelos. Este ano contou com 33 manequins, oito empresas, dez designers e 12 lojas. 

Esta edição teve um desfile de tendências de cabelo e maquilhagem, uma novidade que contou com três cabeleireiros e uma 
maquilhadora. Elsa Barreto marcou presença como estilista convidada e apresentou a sua coleção de verão com a participa-
ção especial de Laura Galvão e de Luciana Abreu. A apresentação esteve a cargo da barcelense Andreia Santos. A cantora 
Diana Martins, a violinista Bárbara Carvalho e o músico Twenty Fingers estiveram presentes para a animação musical.

VIVER BARCELOS

○○○○○ 
InICIATIVAS
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P elo quinto ano consecutivo, a Câmara Municipal vai pagar os ma-
nuais escolares obrigatórios a todos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico do concelho. A medida será aplicada no ano letivo 2014/2015 e 
tem como objetivo permitir uma melhoria das condições das famílias no 
acesso à educação das crianças.
Estes apoios, aprovados por unanimidade na reunião ordinária de 6 de 
julho do executivo municipal, representam um investimento de cerca 
de 160 mil euros e incluem, para além dos manuais obrigatórios, as 
fichas de trabalho de Língua Portuguesa e Matemática do 4.º ano de 
escolaridade. 
A Câmara Municipal atribui um subsídio a cada aluno, correspondente 
ao custo dos manuais escolares que é pago pelos serviços municipais 
com a apresentação da respetiva fatura.

A Câmara Municipal de Barcelos e a Universidade do Minho vão permitir a participação de estudantes barce-
lenses em cursos e atividades na Escola de Ciências da UM. Ao longo do ano letivo 2014/15, os alunos e as 

equipas vão ser selecionados pelos agrupamentos escolares e pelo Município. 
A Câmara Municipal assegura o transporte dos alunos (ida e volta) para a Universidade e atribuirá duas bolsas 
de estudo para investigação, no valor de cinco mil euros cada, para o desenvolvimento de atividades de investi-
gação no âmbito deste acordo de colaboração. “Esta é mais uma ação demonstrativa da responsabilidade da UM 
enquanto centro de investigação e educação, permitindo captar o interesse dos jovens para a Ciência e para as 
diversas áreas vocacionais, demonstrando, ao mesmo tempo, a importância que o Município atribui a estas ações 
de formação dos mais jovens”, adianta Armandina Saleiro, vereadora responsável pelo pelouro da Educação da 
Câmara Municipal de Barcelos.

MunICíPIO DE BARCELOS PAgA MAnuAIS ESCOLARES 
AOS ALunOS DO 1.º CICLO

Alunos do secundário de Barcelos vão frequentar 
cursos de verão na Universidade do Minho

CIDADANIA

○○○○○ 
EDUCAçÃO

○○○○○ 
EDUCAçÃO
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A freguesia de Vila Seca já dispõe de um miniautocarro 
para a deslocação de alunos do jardim de infância e do 

1.º ciclo para o Centro Escolar e para o transporte de outras 
pessoas, em condições a fixar pela Junta de Freguesia.
Trata-se de um meio de transporte comparticipado pelo Município 
de Barcelos, no valor de 39 mil euros, e que se insere na política 
municipal de conceder os meios necessários à deslocação de 
alunos e, em alguns casos, a estratos específicos da população.
Com a reorganização da rede escolar daqueles níveis de en-
sino no concelho de Barcelos, tornou-se necessário melhorar 
as condições de transporte dos alunos.
Por isso, o Município, em parceria com mais de uma deze-
na de juntas de freguesia e associações de pais, aprovou um 
conjunto de protocolos que incluíram a aquisição de miniauto-
carros e que representa, nos últimos quatro anos, um investi-
mento municipal de cerca de 415 mil euros.
Para além deste apoio, o Município financia a aquisição de 
combustível a utilizar pelas juntas de freguesia, IPSS’s e asso-
ciações de pais no transporte de alunos do 1.º ciclo e de jardins 
de infância. Anualmente são investidos cerca de 65 mil euros.

Vila Seca tem miniautocarro 
no primeiro Dia da Freguesia 

A Câmara Municipal de Barcelos, a 
Associação de Pais e Amigos de 

Crianças Inadaptadas (APACI) e a União 
de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e 
Vila Frescainha (S. Martinho e S. Pedro) 
subscreveram um protocolo de colabo-
ração com vista a definir as formas de 
prestação de um serviço de apoio social 

às famílias das crianças e jovens dos 
seis aos 18 anos com necessidades 
educativas especiais para os períodos 
não letivos, como forma de garantir uma 
melhor conciliação da vida ativa, profis-
sional e familiar com a ocupação des-
tas crianças e jovens, contribuindo, em 
simultâneo, para o respetivo processo 

educativo e formativo.
Para a vereadora Armandina Saleiro, 
“este é um projeto-piloto avançado pela 
Câmara Municipal de Barcelos que vem 
colmatar uma necessidade há muito 
sentida pelos familiares que não tinham 
retaguarda de apoio a estas crianças e 
jovens durante o período não letivo”.

CâMARA E APACI gARAnTEM OCuPAçãO DE TEMPOS nãO LETIvOS

 CIDADANIA

○○○○○ 
AçÃO SOCIAL

○○○○○ 
AçÃO SOCIAL
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A Câmara Municipal de Barcelos, a 
Junta de Freguesia de Barquei-

ros e a Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação de Barqueiros as-
sinaram um protocolo de colaboração 
que tem em vista a ocupação, em tem-
po não letivo, de crianças e jovens de 
etnia cigana, residentes na freguesia.
As crianças e jovens são filhos dos for-
mandos de etnia cigana que estão a fre-
quentar o Curso EFA tipo B1, a decor-
rer nas instalações da antiga escola de 
Lagoa Negra (Barqueiros), no âmbito da 
política de apoio à comunidade cigana.
O programa de ocupação em tempo 
não letivo decorre no Centro Escolar de 

Câmara e Junta de Barqueiros garantiram 
férias das crianças da comunidade cigana

Barqueiros e insere-se no conjunto de 
ações que a Câmara Municipal tem vin-
do a desenvolver nos últimos anos para 
dar resposta às necessidades específi-
cas da comunidade cigana no concelho 
de Barcelos. 
Esta iniciativa promove a educação, 
políticas sociais de igualdade de opor-
tunidades e o combate à discriminação 
e exclusão social.
A Junta de Freguesia assume as des-
pesas e a logística necessária ao forne-
cimento das refeições e a Associação 
de Pais prepara e dinamiza as ativida-
des, numa lógica de integração social e 
de igualdade de oportunidades.

O protocolo, válido entre 16 de junho e 
31 de julho e 1 e 12 de setembro, foi 
assinado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Barcelos, Miguel Costa 
Gomes, pelo Presidente da Junta de 
Freguesia de Barqueiros, António Car-
doso e pela Presidente da Associação 
de Pais, Célia Santos. 
A Câmara contribui com a cedência de 
dois colaboradores do programa Con-
trato Emprego e Inserção, afetos aos 
serviços de educação do Município, 
que passam a colaborar com todas as 
atividades e tarefas inerentes à ocupa-
ção de tempos livres para as crianças 
e jovens que frequentam este serviço.

CIDADANIA

○○○○○ 
AçÃO SOCIAL
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O s números têm sido animadores: 2013 
mostrou crescimento nas taxas de ocupa-

ção e diversificação nas nacionalidades de quem 
visita o concelho. “Não basta termos o artesa-
nato, a gastronomia ou os equipamentos. Temos 
que ser criativos e identificar novos mercados e 
novas ofertas”, diz o vereador do Turismo Car-
los Brito, acrescentando que “por isso fizemos 
opções cuidadas e cirúrgicas para consolidar a 
nossa presença e cativar outros públicos”. 
A FITUR – Feira Internacional de Turismo, de 
Espanha, que se realizou em Madrid em janei-
ro, ao abrigo do projeto comunitário Minho IN, foi 
uma aposta ganha. Não só porque, localizado no 
pavilhão Europa, Barcelos era o único municí-
pio português a participar individualmente neste 
certame, mas também pelas peças coloridas do 
figurado e da famosa imagem do Galo de Barce-
los. Aliás, o Galo tornou-se mesmo na estrela da 
Feira depois dos Príncipes de Espanha, Filipe e 
Letícia, terem sido presenteados com um exem-
plar do símbolo de Barcelos e de Portugal. “As 
dezenas de contactos efetuados nesta feira dei-
xam antever algumas novidades no que toca ao 
“packaging” do território para os próximos anos e 
temos muitas expetativas com a reação que tive-
mos dos profissionais. Foram muitos os que ao 
longo do certame passaram pelo stand com o in-
tuito de procurar novos destinos com elementos 
diferenciadores para oferecer aos clientes que 
provêm de países como a China, a Roménia, a 
Polónia e Espanha”, adianta o vereador.
Segundo dados da organização da FITUR, este 
ano o certame recebeu cerca de 220 mil visitan-
tes, entre profissionais e público em geral, duran-
te os cinco dias da sua realização.
O Município esteve também envolvido em mais 
uma frente promocional no Xantar da Feira de Tu-
rismo e Gastronomia da Galiza, em Ourense, uma 
das principais feiras de gastronomia e turismo do 
Norte de Espanha e a principal no domínio da 
gastronomia na Euro-região. A Feira possui gran-
de propensão para cativar visitantes para a região 
Norte, sendo por isso um espaço obrigatório para 
fazer valer os principais argumentos do Turismo 
de Barcelos. O certame foi aproveitado, em simul-
tâneo, para a promoção de três importantes áre-
as: produtos de identidade local como o vinho, no 
ano em que Barcelos se apresenta como Cidade 
do Vinho 2014; a gastronomia; e, ainda, o Centro 
de Promoção do Mercado Tradicional. 

Internacionalização do Galo de Barcelos

Projetar Barcelos através da oferta turística, 
designadamente da promoção do Galo, símbolo 
do concelho e do país no mundo, tem sido um dos 
motes da atuação deste executivo. O Município 
espera começar a ter o retorno do investimento 
que tem vindo a fazer com a participação em 
vários eventos e certames de cariz nacional 
e internacional, procurando uma cooperação 
permanente com entidades turísticas públicas 
e privadas. Da Feira Internacional de Turismo 
(FITUR), em Espanha, à recente participação na 
Feira Internacional de Artesanato (FIA), em Lisboa, 
Barcelos tem vindo a deixar a sua marca em vários 
momentos importantes.

 CIDADANIA

○○○○○ 
TURISMO
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Aqui ao lado, em abril, a III Feira de Antiguidades e Restauro 
da Euro-região, que teve lugar em Sarria, na Província de 
Lugo, em Espanha, mereceu a escolha de Barcelos. Contou 
com cerca de três dezenas de expositores de antiguidades 
e restauro de toda a Euro-região e mais de 10 mil pessoas. 
Barcelos tem estado presente em várias exposições no Aero-
porto Francisco Sá Carneiro, numa estreita colaboração com 
a Entidade de Turismo Porto e Norte, com o intuito de sur-
preender os visitantes e chamar a atenção para as tradições 
do concelho e, naturalmente, para o Galo, o argumento mais 
forte destas ações de promoção.
Milhares de visitantes, ministros, secretários de estado, figu-
ras públicas e investidores marcaram presença no stand de 
Barcelos, entre 12 e 16 de março, na Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL). A participação, apoiada pelo projeto Minho In, 
contou com um stand que disponibilizou um roteiro turístico 
de excelência e destacou-se pelo dinamismo e envolvimento 
com os visitantes através de vários suportes de comunica-
ção como filmes, livros, roteiros, ou a oferta do típico galo de 
Barcelos.  
O artesanato de Barcelos voltou ao palco da Feira Internacio-
nal de Artesanato, em Lisboa, pela nona vez consecutiva. De 
28 de junho a 6 de julho, o Município de Barcelos, no âmbito 

do projeto Minho IN, esteve na maior feira de artes e ofícios 
tradicionais do país como Capital de Artesanato. Para Carlos 
Brito, “a Feira Internacional de Artesanato é considerada a 
maior mostra de artesanato da Península Ibérica, pelo que é 
o certame em que o Município de Barcelos mais aposta na 
promoção e divulgação”. De facto, este setor económico de 
raiz cultural é unanimemente considerado como um fator di-
ferenciador e gerador de milhares de visitas a este concelho 
conhecido como a Capital do Artesanato. 
O concelho de Barcelos é, atualmente, um dos territórios 
com mais artesãos, distribuídos por diversas produções ar-
tesanais, nomeadamente a olaria, o figurado, os bordados 
de crivo, a tecelagem, os trabalhos em madeira, os trabalhos 
em ferro e latoaria e, ainda, outras artes como o trabalho em 
couro e artesanato contemporâneo.
O concelho esteve ainda na “Expocidades, a Feira do Turis-
mo do Eixo Atlântico”. Patente na cidade galega de Ponteve-
dra o certame reuniu 27 cidades portuguesas e espanholas, 
e teve como intuito fundamental dar a conhecer a oferta tu-
rística das cidades representadas. De notar que “na Euro-
região Galiza-Norte de Portugal vivem cerca de sete milhões 
de pessoas. Não podíamos, por isso, deixar de estar também 
ali”, explica Carlos Brito.

CIDADANIA

FIA►
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S erralves acolheu, durante o fim-de-semana de 31 maio 
a 1 de junho, o melhor figurado de Barcelos e quatro 

artesãos de renome. Esta iniciativa realizou-se no âmbito 
do ciclo de exposições de Arte Barrista, criada pela Câmara 
Municipal de Barcelos e apoiada pelo projeto Minho IN.
Os visitantes tiveram a oportunidade de ver artesãos a 
trabalhar em barro e a criar novas peças tradicionais. 
A exposição ficou a cargo, no primeiro dia, de Sílvia Barbosa e 
da Mima-te, especialistas em pintura decorativa. Já o segundo 
dia ficou marcado pela presença de Moisés Baraça e Telmo 
Macedo, dois artesãos do figurado de Barcelos.

ARTE BARRISTA DE BARCELOS 
- SERRALvES EM FESTA 

 CIDADANIA

○○○○○ 
TURISMO

▲BTL
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A Câmara Municipal de Barcelos instalou oleões me-
tálicos nas freguesias de Barcelos, Barcelinhos e Ar-

cozelo, substituindo e reforçando na área urbana o número 
destes recipientes de recolha de óleos alimentares usados 
(OAU). Nesta área do concelho foram colocados dez unida-
des, seguindo-se, no princípio de 2014, a instalação de mais 
dez recipientes.
Foram escolhidos pelas suas caraterísticas técnicas, como 
o retardamento de fogo e maior resistência do seu interior 
a intempéries e atos de vandalismo, podendo receber reci-
pientes até cinco litros com OAU. Estes oleões estão adap-
tados para a de garrafas e garrafões até cinco litros, sendo 
os recipientes direcionados para um depósito existente no 
interior do contentor. Também foram colocados 84 oleões em 
todas as freguesias do concelho, junto aos ecopontos e aos 
pilhões. A colocação foi da responsabilidade da Resulima, 
empresa multimunicipal de tratamento de resíduos urbanos. 
Para Alexandre Maciel, “este reforço de oleões por todo o con-
celho vai permitir proteger o ambiente do efeito poluidor destes 
resíduos já que, depois de recolhidos pela Resulima, serão 
tratados e reaproveitados para outros fins, tais como o fabrico 
de biodiesel”.

Novos oleões em todo o concelho 

CIDADANIA

○○○○○ 
AMBIEnTE

“Este reforço de oleões 
por todo o concelho 
vai permitir proteger 
o ambiente do efeito 
poluidor destes 
resíduos já que, depois 
de recolhidos pela 
Resulima, serão tratados 
e reaproveitados para 
outros fins, tais como o 
fabrico de biodiesel.”
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O Município de Barcelos aderiu ao Pacto dos Autarcas, 
no âmbito da parceria entre a Direção Geral de Ener-

gia e dos Transportes da Comissão Europeia e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses que consiste, fundamen-
talmente, num desafio lançado a todas as autoridades locais 
da Europa, com vista à redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, através da troca de conhecimentos e de um 
conjunto de boas práticas que contribuam para o aumento da 
eficiência energética.
Num quadro em que cerca de 85 por cento da energia primá-
ria consumida em Portugal provém do exterior e em que esse 
consumo se deve não apenas às necessidades das sociedades 
atuais, mas também ao crescimento do consumo ineficiente, as 
autarquias estão bem posicionadas para intervir nesta realida-
de. Com este Pacto, as autarquias têm a oportunidade de re-
pensar os seus consumos energéticos e de aproximar-se à co-
munidade, através de uma consciencialização da problemática.
“Ao aderir ao Pacto dos Autarcas, o Município compromete-
se a atingir diversos objetivos relacionados com a sustentabi-
lidade e o bem-estar das populações, podendo contar com a 
contribuição do próximo quadro económico da União Europeia 
que dedicará cerca de 20 por cento da sua verba à problemá-
tica da sustentabilidade”, explica Alexandre Maciel, vereador 
responsável pelo pelouro do Ambiente. 

Município de Barcelos assume compromisso 
para a sustentabilidade energética

WORKShOPS PROMOvEM BEnEFíCIOS DOS RECuRSOS nATuRAIS

 CIDADANIA

○○○○○ 
AMBIEnTE

A Câmara Municipal de Barcelos, através do pelouro do Ambiente, promove diversas iniciativas como workshops, mostras 
de produtos biológicos e formações para dar a conhecer à população os benefícios dos recursos naturais endógenos 

que temos à nossa disposição diariamente e o potencial das plantas aromáticas e medicinais, flores comestíveis, produção 
doméstica de cogumelos, entre outros. 
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O Executivo Municipal aprovou um protocolo importan-
te na área do ambiente com o Agrupamento de Es-

colas de Barcelos e que incide especificamente no Arboreto 
existente no estabelecimento de ensino. 
O projeto, como explica o vereador Alexandre Maciel, “con-
tará com a colaboração do Município e do Agrupamento de 
Escolas no desenvolvimento de atividades nos domínios da 
educação ambiental, defesa do ambiente, promoção e di-
vulgação do Arboreto de Barcelos, fornecimento, plantação 
e poda de árvores, bem como apoio técnico na construção 
de uma zona de estacionamento de superfície no interior da 
escola”.
O arboreto da Escola Secundária de Barcelos começou a 
ser construído há cerca de três décadas e é constituído pela 

flora autóctone de Portugal continental, único no país, con-
tando-se em cerca de mil e quinhentas as espécies que se 
encontram dentro do amplo recinto daquele estabelecimen-
to de ensino, assumindo, por isso, uma importante vertente 
educativa e formativa.
O protocolo passa a designar-se Arboreto de Barcelos, au-
mentando, assim, as condições para a sua maior promoção 
e divulgação e, em última análise, para a consciencialização 
da importância da flora e da proteção do meio ambiente.
A escola disponibiliza o Arboreto de Barcelos e outras estru-
turas associadas ao desenvolvimento de atividades de in-
vestigação relacionadas com o mesmo para atividades orga-
nizadas pela Câmara Municipal, no âmbito das suas ações 
de intervenção e de sensibilização ambiental.

O Dia Mundial da Árvore, que se comemorou a 21 de 
março, foi assinalado com a plantação de algumas 

espécies no Parque da Cidade, numa ação simbólica que 
contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal 
de Barcelos, Miguel Costa Gomes, do vereador do pelouro 
do Ambiente, Alexandre Maciel, e de alunos das escolas ven-
cedoras do concurso “Carnaval Ecológico”.
O Município tem vindo a fazer um trabalho responsável nesta 
área, procedendo ao tratamento e abate, quando necessário, 
lembrando a ação de reflorestação de mais de 200 árvores 
no monte do Crasto, em Aldreu. 
Ainda nesta zona florestal do concelho, muito fustigada por 
incêndios nos últimos anos, realizou-se uma nova ação de 
reflorestação com mais 200 árvores, também no Dia da Ár-
vore e da Floresta.

Arboreto de Barcelos é único no país

CIDADANIA

○○○○○ 
AMBIEnTE

nOvAS ÁRvORES PLAnTADAS nO PARquE DA CIDADE

◄ 
VEREADOR DO AMBIEnTE, 
ALExAnDRE MACIEL E O DIRETOR 
DO AGRUPAMEnTO DE ESCOLAS DE 
BARCELOS, jORGE SALEIRO, nUMA 
VISITA AO ARBORETO
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O Guia Interativo do Caminho 
Português de Santiago, de-

senvolvido por Miguel Pereira, pos-
sui a geoinformação necessária para 
que o peregrino, à passagem pelo 
concelho de Barcelos rumo a Santia-
go, possua e tenha acesso, a partir 
do seu “smartphone” a toda a geoin-
formação essencial. 
Ou seja, como explica a vereadora 
Elisa Braga, “os peregrinos ao pas-
sarem por Barcelos terão ao seu dis-
por, através de um painel ou do seu 
telemóvel ou iPad, toda a informa-
ção do que Barcelos tem para ofe-
recer como monumentos, albergues 
de peregrinos, alojamento hoteleiro, 
restaurantes, informação direcional, 
alertas de perigo, lendas de Barce-
los associadas ao Caminho de San-
tiago, entre outros”.
Para além disso, este sistema evi-
ta que o peregrino seja enganado 
“pela adulteração de sinalética que, 
infelizmente, ainda ocorre em muitos 
locais”, explica Miguel Pereira.
Este aplicativo é um protótipo que foi 
desenvolvido especificamente para 
o troço do Caminho Português de 
Santiago que atravessa o concelho 
de Barcelos.

guIA InTERATIvO 
DISPOnívEL 
OnLInE

L egitimar de forma oficial e inequívoca os traçados do percurso designado “Ca-
minho Central Português de Santiago” é o objetivo central da proposta aprovada 

na reunião do executivo municipal, no dia 14 de março. Sendo um agente de promo-
ção e salvaguarda do Caminho, o município de Barcelos assume, assim, um papel 
preponderante nesta temática.
A proposta, aprovada por unanimidade, é estruturante para o desenvolvimento e pro-
teção do Caminho de Santiago no seu curso pelo concelho de Barcelos, uma vez que, 
até à data, nunca foi formalmente estabelecido o traçado do Caminho de Santiago 
por Barcelos.
Para a definição do percurso dentro dos limites de Barcelos, o Município recorreu à in-
vestigação histórica e à tradição secular que colocam o concelho como uma referên-
cia incontornável do Caminho Central de Santiago, uma vez que apresenta elementos 
patrimoniais, arquitetónicos, culturais e toponímicos de interesse.
Com base nestes dados, foi elaborado um documento que sustenta a proposta apro-
vada pelo executivo, com o objetivo de “consolidar o traçado do Caminho Central 
Português a Santiago no seu percurso pelo concelho e pela cidade de Barcelos; con-
tribuir para a estabilização dos percursos do Caminho Central Português enquanto 
tronco da rede viária jacobeia portuguesa; reforçar o papel do Município de Barcelos, 
enquanto agente da promoção e salvaguarda do Caminho Central Português a San-
tiago”.
A ratificação dos Caminhos permitirá ainda que as instituições que têm a seu cargo a 
salvaguarda, defesa, proteção, valorização e manutenção dos percursos por Barcelos 
tenham uma base de trabalho idónea e sufragada pelos representantes do Município.

Percurso do Caminho de Santiago 
em Barcelos foi oficializado 

○○○○○ 
CULTURA
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O Festival de Folclore Rio, promovido pelo Grupo Fol-
clórico de Barcelinhos, voltou a maravilhar Barcelos 

pelo 34.º ano consecutivo. 
Nesta edição participam nove grupos: o Grupo anfitrião, um 
grupo do Equador (Coniburo Cultural), Argentina (Comp. Ar-
gentina de Arte Folklorico), Espanha (L’Enguedeyu), França 
(Le Quadrille Occitan), Itália (Sbandieratori Ducato Caetani), 
Rússia (Folk Russian Comp. Kamushka), Turquia (Hay-Fem) 
e África do Sul (Asibuye Emasisweni Taxido).
Com esta seleção, o Festival do Rio faz aumentar para per-
to de 80 o número de países que já participaram nas suas 
34 edições, destacando-se, este ano, a estreia da Argentina, 
Equador e ainda da África do Sul.

FESTIvAL DE FOLCLORE vOLTA AO PALCO DA MARgEM DO CÁvADO, 
EM BARCELInhOS

CIDADANIA

○○○○○ 
CULTURA

O Município de Barcelos realizou uma visita noturna à 
Laje dos Sinais (freguesia de Carvalhas) e ao Forno 

dos Mouros (freguesia de Chorente), uma iniciativa integrada 
na estratégia de divulgação do património cultural concelhio.
A caminhada iniciou-se em Carvalhas, um percurso de cer-
ca de quatro quilómetros e foi acompanhada pelo técnico do 
Gabinete de Arqueologia que apresentou os monumentos à 
população. 
Esta iniciativa foi uma excelente oportunidade para observar 

as gravuras da Laje dos Sinais mais percetíveis através da 
iluminação artificial instalada propositadamente no local para 
esse efeito.
A Laje dos Sinais é um sítio arqueológico notável do norte 
de Portugal, conhecido desde os finais do século XIX. Trata-
se de um painel quase inteiramente gravado com círculos, 
meandros e covinhas, pertencente ao chamado ciclo da arte 
Atlântica, datável entre a Idade do Bronze e a Primeira Idade 
do Ferro.

Visita noturna à Laje dos Sinais 
e ao Forno dos Mouros



SEMAnA DA MOBILIDADE 
PELA CIDADE EM VÁRIOS LOCAIS 
16 a 22 de setembro 

RAInHA DAS VInDIMAS
CONCURSO 
TEATRO GIL VICENTE 
13 setembro - Concurso Local
20 setembro - Concurso nacional
pelas 21h30

27.º FESTIVAL DO TEATRO POPULAR 
DE BARCELOS 
TEATRO GIL VICENTE
27 de setembro a 2 de novembro
De segunda a quinta, pelas 21h30 
sb extas e sábados e domingos, pelas 16h00 
Entrada gratuita, sujeita a reserva

O Teatro Gil Vicente vai acolher, de setem-
bro a novembro, a edição de 2014 do Fes-
tival de Teatro Popular de Barcelos. Com 
organização d’ A Capoeira - Companhia de 
Teatro de Barcelos - e colaboração e apoio 
da Câmara Municipal de Barcelos

Marque na 
AGENDA

COnCURSO DO GALO ASSADO 
PELA CIDADE EM VÁRIOS LOCAIS 
17 a 19 de outubro

ExPOSIçÃO DE ESCULTURA
jOÃO CARQUEIjEIRO
MUSEU DE OLARIA 
Até 28 de setembro

A sala da capela do Museu de Olaria tem 
patente, até 28 de setembro, uma expo-
sição de escultura, aberta ao público, do 
artista João Carqueijeiro, intitulada “En-
claves 2014”. A mostra foi inaugurada a 
19 de julho pela vereadora do pelouro da 
Cultura da Câmara Municipal de Barcelos, 
Elisa Braga. 
Na inauguração, João Carqueijeiro deu al-
gumas explicações sobre como procedia 
à criação das suas peças, em formas tri-
dimensionais de grande dimensão, com a 
mistura de pastas e a inclusão de ardósia 
fundida, que remete sempre para a trans-
formação da terra.

Para mais informações consulte 

www.agenda.barcelos.pt



São 20 grandeS eSCULTUraS do arTeSanaTo de barCeLoS 
qUe mUiTo em breve vão fazer parTe do SeU dia a dia


